mában, mind a becsült és a terí
tékre hozott egyedek számában
folyamatos és exponenciális.
Az aranysakál megjelenése és 1'0hamos, inváziószerű terjedése való
színűleg meglepetés volt mindenki
számára. Azon esetek közé tartozik,
amikor egy helyileg .kihalt'vnak te
kintett faj rácáfol a természetvédelmi
dogmákra, és az általánosan elfoga
dott szabályokat felrúgva. jól látha
tóan írja át a tudomány és a gyakorlat
eddigi .tankőnyvi" ismereteit. A vál
tozást az ismeretek bővülése nem
tudta követni, ami a fajjal való gaz
dálkodás során nagyban nehezítette
mind a megfelelő célok meghatáro
zását, mint pedig az azokhoz szűksé
ges elméleti és gyakorlati teendők
meghatározását.

Az aranysakál Európa, pontosabban
Kőzép- és Kelet-Európa egyik legrit
kább, leghamarabb védelem alá he
lyezet ragadozójából, az élőhely-frag
mentáció ragadozékra gyakorolt ne
gatív hatásának egyik klasszikus pél
dájából, a különböző testméretű ra
gadozók közötti versengés vesztes fa
jából néhány évtized alatt Európa
egyik legsikeresebb ragadozójává vált.
Terjedésének és állománynövekedé
sének kőszőnhetően az aranysakált a
veszélyeztetettség közeli (near threaten ed) kategóriába sorol ták át a ko
rábbi, sebezhető (vulnerable) kategó
riából. Az adatgyűjtés eredményei
alapján őshonos fajként ebben az idő
szakban (sok esetben ekkor már újra)
szaporodó állományai élnekAlbániá
ban, Bosznia-Hercegovinában, Bul
gáriában, Horvátországban, Görög
országban, Magyarországon, Szerbi
ában, Romániában, Oroszországban
és Ukrajnában. Az állománynagyság
és az elterjedési terület növekedése
már megállíthatatlannak tűnik. Kó
borló egyedek jelenletét vagy az első
szaporodó családok megtelepedését
igazolják többek között Ausztriában,
Németországban, Lengyelországban,
Dániában, Svájcban, Fehéroroszor
szágban, Észtországban, Lettország
ban és Litvániában is. Mára az arany
sakál a visszatelepülő európai vadvi
lág egyik példafajává vált https://
www.rewildingeurope.com/.
Az aranysakál európai terjeszke
dése, megjelenése és visszailleszke[VAOGAZOÁLKOOÁS
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dés e korábbi élő helyeire, majd ter
jedése az általa korábban valószínű
leg még nem benépesített területe
ken számos kérdést vetett fel, és
új kutatási programokat
indított
el elsősorban a terjeszkedésben érin
tett balkáni és kelet-, valamint kőzép
európai országokban is. A faj telje
désévei és lehetséges vadgazdálko
dási hatásaival kapcsolatban ha
zánkban is szokatlanul élénk vita
bontakozott ki.
Az aranysakál terítéke 1995 óta ex
ponenciális
növekedést
mutat,
ahogya terítéket jelentő megyék szá
mának változása is exponenciális
volt. E ragadozók többsége a Dunán
túlon esett, és minden évben ugyan
az a három megye (Baranya, Somogy,
Bács-Kiskun) jelentette a teríték dön
tő hányadát. A három megye megha
tározó szerepét jól mutatja, hogy
míg Somogyban és Baranyában a ren
delkezésre álló adatok gyűjtése óta
(1995) minden évben, míg Bács-Kis
kun esetében egy évet (1995) kivéve
szintén minden évben volt elejtés.
Az aranysakál állományának vál
tozását kollégáimmal és a Kaposvári
Egyetem kutatóival kőzösen, 2004
óta akusztikus állománybecsléssel
monitorozzuk. Az azóta eltelt időben
több mint kétezer helyszínen ellen
őriztük ezzel a módszerrel a sakál je
lenletét. Négyvizsgálati helyszínen
Kétújfaluban. Hajós-Szentgyörgyön,
Császártöltésen és a Velencei-tó kör
zetében - a felméréseket többéves,

esetenként évtizedes monitorozás
keretében végeztük, rendszeresen
ugyanazokat a felmérési pontokat
használva.
A négy vizsgálati terület kőzül
három (Kétújfalu, Hajós-Szent
györgy, Császártöltés) az aranysa
kál elterjedésénekközponti
terü
leteihez tartozik. Mindegyik terü
leten már évekkel az akusztikus fel
mérések megkezdése előtt bizonyí
tani lehetett a sakál szaporodó állo
mányainak jelenlétét és akár a vörös
rókáét is meghaladó állománysűrű
ségét. Ezeken a helyeken viszont a
későbbi felmérések
során az
aranysakál állományának
továb
bi növekedését már nem lehetett
bizonyítani. Mind a felmért és pozi
tívnak bizonyult monitoringpontok
aránya, mind a válaszoló sakálcsalá
dok száma hektikusan változott az
egyes évek között, vagy esetenként
szisztematikusan csökkent. A válto
zások egy adott éven belül és az egyes
évek között is jelentősek voltak.
Ugyanakkor a megtelepedés idő
szakában megkezdett Velencei
tavi felmérések esetében mind a
pozitív pontok aránya, mind a vá
laszoló családok száma folyama
tosan és gyorsan növekedett.
A Velencei-tó térségében
ta
pasztalható állománynövekedést
a Fejér megyérevonatkozó
részle
tes terítékadatok
is alátámaszt
ják. A növekedés mind az érintett
vadgazdálkodási
egységek szá-

Bár az aranysakál első történelmi

betelepedéséről, térhódításáról sö
tétben tapogatózunk, a hazai észlel é
sek feldolgozása azt támasztja alá,
hogy Magyarországonazaranysakál
a dokumentált esetek számához ké
pest - egykor valószínűleg sokkal el
terjedtebb volt. A nagy folyószabá
lyozások évszázados történetének vé
gén élőhelyeinek utolsó foltjait a
nagytáblás mezőgazdaság tüntette el,
s ezzel párhuzamosan egy időre az
aranysakál is eltűnt a magyar fauna
tagjai közül. Az újbóli megjelenése
előtti, mintegy 50 év megfigyelései és
elejtései adatai alapján jól látszik,
hogy feltehetően a nagy folyók rnen
tén tért vissza. Zömében bizonyos
gócpontokon jelent meg, mint ami
lyen például a Dráva-mellék, Tolna
megye, a Tisza-tó környéke, a Nyírség
déli része, valamint a Fertő-Hanság
vidéke. Genetikai vizsgálataink alap
ján terjedésének forrását a Balkánon
található maradványpopulációk és
részben a Kaukázusból érkező egye
dek jelenthették.
Vissza települése valamikor az
1980-as években kezdődött (Deme
ter 1984), de az újbóli megtelepedését
(azaz a kóborló egyedeken túl a sza
porulat megjelenését is) csak a ki
lencvenes évek második felében sike
rült igazolni. Állománynövekedése
azóta folyamatos és erőteljes. Az
akusztikus állománybecslés során a
faj szaporodó állományait, családjait
a legkülönbözőbb élőhelyeken sike-

rült meglelni. Nádas, mocsaras terü
leteken, fás legelőkön, erdő-mező
gazdasági komplexum ban, homok
hátakra telepített száraz akácosok
ban és feketefenyvesekben éppúgy,
rruntaz ártéri galériaerdőkben.Mind

ezek alapján az aranysakál országos
elterjedésevárható.
Táplálkozása a rókaéhoz hasonló,
de mivelannál erősebbés sikeresebb,
ezért egyértelműen dominál felette.
A hazai vizsgálatok eredményei az
aranysakál számáraa kisemlőstáplá
lék, azon belül a mezei pocok elsőd
legességétjelzik. Ez szinte kifogyha
tatlanrágcsálóbázisrautal, amita for
rásfelmérésekis alátámasztanak.Má
sodlagos táplálékaavaddisznó(rész
ben tetem és zsiger), valamint alka
lomszerűen növények. A szarvasfé
lék táplálékszerepealárendelt,vagyis
fogyaszt ugyan belőlük, de ennek
aránya alacsony. Legújabb eredmé
nyeink a kisemlősök mellett nagy
arányú nagyvadzsiger-fogyasztástje
leznek.
Az aranysakálrólfolyóvitákkőzép
pontjában vadgazdálkodási és állat
tartási kártételének megítélése és
mértéke áll, de hiányoznakaz ezeket
mérő célzott kutatások. A fajjal való
gazdálkodás, az aranysakálnaktulaj
donított kártételekmérséklése a ku
tatások mellett új módszereket és
szemléletmódotis kivána természet
védelem, a vadgazdálkodás és az ál
lattartás gyakorlatában.A nagyraga
dozók elleni védekezés esetében a
nagytestű pásztorkutyák(megfelelő
tartásikörülményekbetartásával)ak
tívan és hatékonyanképesekellátnia
legelő háziállatokvédelmét. Felderí
tő-őrző stílusuk és aktív védelmi re
akciójukfolyamatosoltalmatjelenta
nappalilegeltetéskorésaz éjszakaipi
henés idején egyaránt. A kutyák vé
delmi módszerének lényege a meg
előzés,azaz ütközőzónalétrehozásaa
potenciális zsákmány és a ragadozó
között. Ennek alapján feltételezhető,
hogyalkalmazásukazaranysakálese
tében hasonlóan eredményes lehet.
Az aranysakál-jelenség mögött
azonban hazánkban mindenképpen
többvan, mint amit ez az eddigi ösz
szefoglalómutat.A fajjal kapcsolatos
viták túlmutatnak e jól alkalmazko
dó, generalista és inváziós terjeszke
dési képességgel rendelkezőragado
zón. A fajjal kapcsolatosan leggyak
rabban felvetett problémák a követ
kezőkbenfoglalhatókössze:
- Előre nem látható, gyors, megle
petésszerű terjedés, amire nem lehe
tett felkészűlni.
- Jelentős hatás a csűlkős vad állo
mányaiban,elsősorbanaz őzébenésa
vaddisznóéban. amitráadásula kuta-

tóka taplálkozásbíológiaivizsgálatok
során nem észlelnek(vagynem akar
nak észlelni).
- Jelentőshatás a legeltetettállatál
Iományokban,elsősorbanjuhban és
fiatal szarvasmarhában.
- Avédekezésvagykárcsökkentésa
rendelkezésreálló és jogszerű eszkö
zőkkel lehetetlen.
Vizsgáljuk most meg e felvetések
mellettaz aranysakál-jelenséget.
Először18 évvel ezelőttÍrtukle kol
légáimrnal,hogya rendelkezésreálló
adatokalapján a faj jelentős terjedése
várható, aztán erre újra és újra figyel
meztettünk:
"Napjainkra egy kis létszámú, de
szaporodóésvalószínűlegtovábbter
jeszkedő populáció jelenlétével kell
számolnunk:' (Vadbiológia, 7. kötet,
2000)
.Elterjedésénekjelenlegi központ
ja Somogy, Baranya és Bács-Kiskun
megye területére esik, de az ország
egyre több helyén szárníthatunk
megjelenésére:'(Nimród, 2003)
,,Jelenlegiismereteinkszerinttehát
fel kell készülni arra, hogy az arany
sakál országszerte elterjedt ragado
zóváválik. Fel kell készülnünkaz eb
ből adódó természetvédelmiés vad
gazdálkodásiproblémákra,a faj állo
mányainak tudatos, lehetőleg fajvé
delmi terv alapjánvégrehajtottés el
lenőrzöttkezelésére:' (Állattani Köz
lernények, 2004)
Szintén 2004-ben már arról Ír
tunk, hogynincs korlátjaa terjedésé
nek, felhívtuk a figyelmet allomá
nyának jelentős sűrűségére, majd
2008-ban már az inváziót rnutató
terjedésénekproblémájára is felhív
tuk a figyelmet: "Hazánkbansem az
élőhely. sem arinak táplálékkínálata
nem tekinthető korlátozó tényező
nek a sakál szempontjából"(Vadbio
lógia, ll. kötet, 2004) "Avizsgálati.te
rületen mért átlagos sakálsűrűség
igenjelentős.A négyzetkilométeren
kénti 0,42 egyed 4,2 db/lOOO ha-os
egyedsűrűségetjelent. Ez meghalad
ja a nyolcvanasévek végére, Dunán
túlra becsült átlagos rókasűrűséget,
miközbenaz első szaporodópárokje
lenlétét alig tíz éve észleltük!" (Vad
biológia, ll. kötet, 2004) "Az invazív
fajokrajellemzőterjedést mutató sa
kál számos természetmegőrzési és
vadgazdálkodási kérdést vet fel,
ugyanakkora faj ökológiaiszerepeés
hatása sem tisztázott még kellőkép
pen." (Agrár- és Vidékfejlesztési
Szemle, 2008).
A faj terjedésére, még annak ilyen
gyors voltára is fel lehetett volna ké
szülni.
A legtöbb vita természetesen a
nundenkit legjobban erdeidő táplál-

kozásbiológiai vizsgálatokkal kap
csolatos. Ezekkel kapcsolatban né
hány félreértést kell tisztázni. A leg
fontosabb, hogy a táplálkozásvizsgá
latok csak nagyon korlátozottan al
kalmasak hatásvizsgálatra. Vagyisaz,
hogymilyenforrásból(milyenfajból)
mennyitfogyasztegyragadozó, nem
jelenti azt, hogy ennek alapján meg
lehet mondania ragadozóhatásátaz
elfogyasztott faj áUományára. Azaz
egyáltalánnembiztos, hogyegygyak
ran fogyasztott zsákmányfaj állomá
nyán észleljük a fogyasztás hatását.
Ez történik leggyakrabban az igen
sokszor korlátlanulrendelkezésreál
ló kisrágcsalók esetében. A ragado
zók tömegesen fogyasztják őket, de
ettől még nem csökken az állomá
nyuk. Ám ez jelenség fordítva is igaz
lehet. Egy Icisebb arányban fogyasz
tott zsákmányfaj állományánakvál
tozásán a ragadozó negatÍV hatása
akár bizonyíthatóis lehet. Ez történt
például Izraelbena hegyi gazellaese
tében,ahol az illető faj állományának
csökkenését éppen az aranysakál
okozta, egyébkéntigen kis gyakorisá
gú fogyasztással. A másik félreértés
az alkalmazottmódszerekpontossá
gát illeti. A vadgazdálkodásigyakor
lat jobban elfogadja a gyomortarta
lom-vizsgálat eredményeit, mint az
ürülékvizsgálatét. A két módszer el
térő hibákkal terhelt, amelyeketa ku
tatók ismerni szoktak. Több ellenőr
ző vizsgálat is bizonyította, hogy je
lentős eltérések nincsenek az ered
mények kőzőtt, azaz a választott
módszer nem okozhatjaa valóságtól
eltérő kép kialakulását.De ami a leg
fontosabb, 2006 óta hívjuk fel a fi
gyelmet arra, hogy az elsődlegesen
fontos kisrágcsáló-állománycsökke
nése esetén a sakál táplálékotvált, és
kimutathatóan növekszik a esülkös
vad fogyasztása. Azt is megírtuk,
hogya jelentős nagyvadállomány-sű
rűségű területekena bnt hagyottzsi
gerek és a sebzett vad vagy egyéb
okok miattelhullottnagyvadelsődle
ges fontosságú táplálékforrássá vál
hat. Olyan tápláléktőmeggé,ami elő
segíti a jelentős állománysűrűség ki
alakulását, és ezzel hozzájárulhataz
esetleges negativ hatásokhoz. Fon
tosnak tartom azt is kiemelni, hogy
tudományosalapossággal, hazai kö
rülményekközötteddig nem sikerült
bizonyítania sakál egyértelműnega
tiv hatását. Anagytérségi (megyei
vagy országos szintű) OVA-adatok
ezt nem mutatják, de az kétségtelen,
hogy ettől még lokálisan történhet
ilyen. Örömmel csatlakozunk olyan
vizsgálathoz,ahol ezt lehetvizsgálni,
mert a kérdés nyilvánnemvéletlenül
merül fel. Az eddig bemutatott táp-

lálkozásbiológiai vizsgálatok ered
ményeinek legnagyobb tanulsága,
hogya sakál a táplálékforrásokválto
zása eseténképescsülkösvadraválta- .
ni (annak elsősorban utódjait veszé
lyeztetheti), a vadászatoksorán kint
hagyott rnelléktermékekkelpedig je
lentősen hozzájárulhatunka magas
állománysűrűségkialakulásához.
A legeltetett állatállományok vé
delmével kapcsolatban javasolható
az éjszakai szállások védelme és a
nagy testű őrző-/munkakutyák
igénybevétele.A világon rnindenhol
ez a leghatékonyabb megoldás a sa
kálnál nagyobb testű ragadozókese
tében is.
A sakál hatékonyvadászatánakle
hetőségeire nem szeretnék kitérni.
Ennek legfőbb oka, hogy ezzel kap
csolatban nekem nincsenek gyakor
lati ismereteim. Ugyanakkorszámos
sikeresés hatékonyragadozó-és egy
ben sakálvadászt ismerek személye
sen vagy hírből az országban.Van te
hát kitől megtanulni. A tudomány
kérdéseebbenaz esetbenaz, hogyva
jon az intenzívvadászatmeghozza-e
a kívánteredményt.Ehhez kapcsoló
dó, ellenőrzött vizsgálatokvégrehaj
tása is fontos lenne a jelenség jobb
megértése szempontjából.
Jelenlegi tudásunk szerint, a jövő
ben a következővizsgálatok szüksé
gesek annak érdekében, hogy a ter
jeszkedőaranysakálkezelése - a vad
gazdálkodás, a természetvédelemés
az állattartók érdekében - adatokra
alapozottés hatékonylegyen:
- Az aranysakál táplálkozásának
vizsgálata a zsákrnányfajokragyako
rolt hatása szempontjából. kűlönős
telcintettelaz aranysakálzsákmányo
lási jellemzőineklehetségeshatasaira
anagyvadfajokszaporulatára.
- Az aranysakál terjeszkedésének
előrejelzéseés a megtelepedésifolya
mat befolyásolásaa vadgazdálkodás
eszközeivel.
- Az aranysakál károkozásaa házi
állat-állományokban és hatékony
megelőzésénekeszközei, különös te
kintettel az őshonos kutyafajták al
kalmazásávalpárosítottvédekezésre.
Összefoglalvaúgygondolom,hogy
asakaljelenségmegértéséhez,a fajjal
való sikeres, tehát tudatos gazdálko
dáshoz és a véltvagyvalós kártételek
mérsékléséheza legfontosabb a már
létezőeredményekalaposés alkalma
zott ismerete, a tudomány és a vad
gazdálkodás gyakorlatának együtt
működése,valamintegymás munká
jánakés eredményeinekkölcsönösel
fogadása és elismerése szükséges. il
A cikk a szerző akadémiai doktori ér
tekezése alapján készü/t.
[VADGAZDÁLKODÁS]

